Take 5 Red Hot Firepot
Tip joc:
RTP (Returneaza jucatorului):
RTP (Returneaza jucatorului in Jackpot:

Video Slot
96.11%
96.10%
Ia 5 focuri de foc roșii calde oferă una dintre cele mai atractive și faimoase
caracteristici de pe piața germană: WIN REPEATER FEATURE plătește un ecran
complet de același simbol de până la cinci ori la rând. Acum, de asemenea,
disponibil cu marea aventura a jocului jackpot suplimentar - Red Hotpot.
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Detalii joc
Informatii generale

Hit Frequency (%)

Tip joc

Video Slot

Coloane / Randuri

3/3

Linii de plata

5

Pariu implicit pe linie (€)

0.01 – 10.00

Pariul minim prestabilit (€)

0.05

Pariul maxim prestabilit

50.00

Joc responsabil
Limitele jucatorului

Altele

7.41

Jucatorul si operatorul cazinoului poate seta
urmatoarele limite de joc: Pariuri si pierderi
pe zi, saptamana sau luna. Blocarea tuturor
jocurilor pentru o perioada de timp
Restrangerea duratei unei sesiuni de joc la
cateva minute.
Redati pentru modul distractiv

Caracteristicile jocului
Caracteristica Win Repeater pentru ecranele complete, jocul cu carduri și
caracteristica jocurilor cu risc dublaj.

Informatii tehnice
Versiunea jocului

o1.26

Rezolutia standard a jocului 1280x853 (Desktop), 640x360 (Mobile)
Plata

Implementare

Returneaza catre jucator (%)

96.11

Max Single Line Win in €

10.00

ORYX Aggregator API.pdf

(pentru pariul minim)
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Detalii despre jackpot
Informatii generale

Plata

Tip joc

Video Slot

Returneaza jucatorului (%)

96.10

Coloane / Randuri

5/1

Max Single Line Win in €

2000.00

Linii de plata

1

Pariu implicit pe linie (€)

0.20, 0.50, 1.00

Pariul minim prestabilit (€)

0.20

Suma maximă prestabilită
(€)

1.00
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(pentru pariul minim)
Hit Frequency (%)

Bet 0.20:

1.364

Bet 0.50:

1.503

Bet 1.00:

1.542
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Informatii tehnice
Main Game Code desktop: GAM_TKF_RHFP
Main Game Code mobile: GAMM_TKF_RHFP

Codurile de jocuri desktop

RTP 96.11%

Joc de bază

GAM_TKF_RHFP_SPN

Jocul de dublaj (carti)

GAM_TKF_RHFP_GCCCCS

Risc de dublaj (carti)

GAM_TKF_RHFP_GCCCCS

Red Hot Firepot

GAM_TKF_RHFP_RHFP

Codurile de jocuri mobile

RTP 96.11%

Joc de bază

GAMM_TKF_RHFP_SPN

Jocul de dublaj (carti)

GAMM_TKF_RHFP_GCCCCS

Risc de dublaj (carti)

GAMM_TKF_RHFP_GCCCCS

Red Hot Firepot

GAMM_TKF_RHFP_RHFP

Notă: Numai codurile principale de joc sunt necesare pentru a rula jocul.
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Design-ul jocului
Pentru a reda jocul Take 5 Red Hotpot ™, pur și simplu setați pariurile și faceți clic pe butonul rotativ pentru a roti rolele. Dacă un jucător reușește să lovească trei simboluri
identice pe o linie de plată activă, începând de la tamburul din stânga, el a câștigat. Numai cea mai mare victorie este plătită pentru fiecare linie de plată activă. Plata este explicată
în tabelul de plăți al jocului. Un ecran complet al unui singur simbol pornește caracteristica Win Repeater. Pentru un pariu suplimentar, jucătorul are șansa de a câștiga un jackpot
suplimentar cu fiecare rotire pe care o face.

Mobile - Landscape
Desktop

Mobile - Portrait
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Funcționalitățile controlerului
Afișează ecranul informativ actual al jocului cu tabelul de plăți pentru joc și informații scurte despre regulile jocului și caracteristicile
speciale. (Desktop / mobil)

+ selectează linia următoare și - deselectează linia curentă. Numărătoarea este continuă în ambele direcții (desktop / mobil)

Mărește / reduce pariul pe linie care va fi pariat pe o linie activă. Numărătoarea este continuă în ambele direcții. (Desktop / mobil)

Activează și dezactivează jocul din partea jackpot
În versiunea desktop, butonul auto pornește automat. Butonul de oprire automată înlocuiește butonul auto pentru a anula modul autospin.
(Desktop / mobil)

Butonul rotativ pornește rotirea cu pariul selectat. Același buton poate fi utilizat pentru a opri imediat bobinele în timp ce bobinele se
rotesc. În versiunea mobilă trebuie să apăsați butonul rotativ pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a porni auotspin-ul. Notă: Oprirea
animației de rotație nu afectează în nici un fel rezultatul rotirii. (Desktop / mobil)
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Simboluri si linii de plata
Simboluri
Scatter

Wild/Top

High Value 1

High Value 2

Seven

Star

Bell

Plum

Low Value 1

Low Value 2

Low Value 3

Low Value 4

Orange

Lemon

Cherry

Diamond

Pagina 7/17 | Game Sheet Version: 1.0 | Date: 2016-12-02

ORYX gaming

Linii de plata

Ia 5 Fire Red Hotpot ™ are 5 linii de plată.
Line 1

Line 2
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Line 3

Line 4

Line 5
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Caracteristicile jocului
Caracteristica Win Repeater
Funcția Win Repeater permite jucătorului să colecteze câștigul pentru un ecran
complet al unui simbol de până la cinci ori fără a plasa un pariu suplimentar.
În timpul Win Repeater este prezentată o roată cu cinci segmente. La început, 4
dintre acestea sunt colorate verde și una este roșie.
Dacă o rotire a roții de noroc lovește un segment verde, atunci câștigul de pe ecran
complet este evaluat din nou și segmentul de pe roată devine roșu. Pe de altă
parte, dacă o rotire a roții avere atinge un segment roșu, caracteristica se termină.
Caracteristica poate evalua doar victoria de până la patru ori.
Întreaga victorie a funcției Win Repeater poate fi, de asemenea, jucată dacă
această victorie nu depășește limita de pariere.
Când caracteristica Win Repeater se termină, apare un rezumat pop-up pe
ecran, oferind un buton suplimentar de pariere..
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Caracteristicile dublajului
Caracteristica jocului de dublaj oferă jucătorilor o opțiune de a-și mări câștigurile
prin jocurile principale și câștigă câștigul câștigătorului. Jucătorul poate alege între
jocuri de noroc cu cărți și joc de risc. Nici una dintre caracteristicile de joc nu
afectează RTP-ul jocului.
Dublaj
În jocul cu cărți de joc, jocurile sunt prezentate cu un pachet închis de cărți și
trebuie să ghicească culoarea cărții de sus, apăsând butonul respectiv (roșu sau
negru). Câștigurile de la jocul de pariere de pe carte pot fi jucate din nou cu, toți
jucătorii trebuie să faceți este să alegeți culoarea următorului card.
Jucătorii pot închide caracteristica jocului prin colectarea câștigurilor și adăugarea
lor la soldul lor prin apăsarea butonului de colectare. Caracteristica jocului de noroc
se termină atunci când un jucător face o estimare incorectă sau dacă limita
prestabilită a jocului de noroc a fost atinsă.
Jucătorul are, de asemenea, posibilitatea de a culege jumătate din victorie prin
apăsarea butonului de câștig divizat. A doua repriză poate fi jucată. Rata de
rambursare în jocul de pariere este de 1: 1.
Riscul dublajului
În jocurile cu risc de dublaj, jucatorii sunt prezentați cu o scară de câștig și au șansa
de a urca pe scară sau de a cădea (în cazul în care nu toți pașii sunt "duble sau
nimic") prin apăsarea butonului de jocuri de noroc. Valoarea inițială a jocului pe
scară depinde de valoarea inițială câștigătoare. Câștigurile din jocul cu scara de risc
pot fi jucate din nou cu, toți jucătorii trebuie să facă este să apăsați din nou butonul
de joc.
Jucătorii pot închide caracteristica jocului prin colectarea câștigurilor și adăugarea
lor la soldul lor prin apăsarea butonului de colectare. Caracteristica jocului este
încheiată atunci când un jucător intră pe Zero sau când a fost atinsă limita
prestabilită a jocului de noroc.
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Partea de joc Jackpot

Caracteristica jocului jackpot oferă jucătorului o șansă de a seta un pariu
suplimentar și de a câștiga un jackpot cu fiecare rotire pe care o face. Pariul
suplimentar pentru jocul din partea jackpot-ului se face automat cu apăsarea
butonului de rotire.
Joc Jackpot
Când jucătorul pune un pariu suplimentar, el primește șansa să înceapă jocul
jackpot cu fiecare rotire pe care o face. Jocul jackpot inițial este format din trei
ferestre care se deschid și prezintă o flacără sau nu. Dacă toate cele trei ferestre au
flăcări, jocul de nivel jackpot începe să identifice suma câștigată de jucător în
timpul acestui eveniment.
Nivel de jackpot
Jocul cu nivel jackpot are un Win-O-Meter cu diferite nivele etichetate pe acesta și
un joc cu 5x1 cu simboluri de la 1 la 9 și semne de întrebare care se vor transforma
în orice număr între 7 și 15. De fiecare dată când un număr se oprește pe o bobină
suma corespunzătoare este adăugată la Win-O-Meter și oricare nivel va fi atins la
final va fi plătit jucătorului.
Win-O-Meter-ul poate fi pre-completat în funcție de pariul suplimentar pe care îl
folosește playerul.
Cu pariul 0.20 nu există nici o pre-depunere, cu pariul 0.50 vor fi 2 puncte pe WinO-Meter și cu pariul 1.00 vor fi 5 puncte pe Win-O-Meter
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Functionabilitatile controlerului
Deschide jocul de dublaj (desktop și mobil)

Deschide jocul cu risc de dublaj (desktop și mobil) și puneți pariul la jocul cu risc la dublaj

Alegeți culoarea neagră în jocul de dublaj (desktop / mobil)

Alegeți culoarea roșie a jocului de dublaj (desktop / mobil)

Strângeți jumătate din câștig. Cealaltă jumătate poate fi pariată în joc de cărți de joc sau de jocuri de noroc de risc (desktop /
mobil)

Luați câștig după o victorie în principal (desktop / mobil)
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Detaliile platilor
Returneaza jucatorului

Maximul de plata

RTP-ul Total (%)

96.11

Coinciding Win in € (for Min Bet)*

10.00

RTP-ul din jocul principal (%)

86.01

Max Single Line Win in € (for Min Bet)

10.00

RTP-ul din rotirile gratuite (%)

10.10

Regulile plăților
Hit Frequency
Orice castig (%)

7.41

O linie (%)

2.673

Ecran complet (%)

0.043

. Toate combinațiile câștigătoare trebuie să apară de la stânga la dreapta și
să înceapă pe prima coloana.
Numai cea mai mare victorie este plătită pentru fiecare linie câștigătoare
activă. Ecranele complete ale simbolului pornesc caracteristica Win
Repeater.
Câștigurile de câștiguri ale repetitorilor Win sunt adăugate câștigăturilor
câștigătoare

* Câștigul coincide este exprimat ca un total de multiplicatori de pariuri
câștigătoare.
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Detaliile despre plată ale jocului Jackpot
Returneaza jucatorului
RTP-ul Total (%)

96.10

Hit Frequency
Orice castig (%)

Bet 0.20:

1.364

Bet 0.50:

1.503

Bet 1.00:

1.542

Maximul de plata

Bet 0.20

Bet 0.50

Bet 1.00

Jewel

2,000.00

5,000.00

10,000.00

Gold

500.00

1,000.00

1,500.00

Silver

150.00

250.00

500.00

Bronze

50.00

125.00

200.00

Copper

15.00

25.00

50.00

Iron

7.50

15.00

25.00
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Tabelul platilor

Plată cu cel mai mic pariu cu 5 linii..
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Plati de plati cu cel mai mic pariu..

Pagina 16/17 | Game Sheet Version: 1.0 | Date: 2016-12-02

ORYX gaming

Informatii suplimentare
GENERATOR DE NUMERE ALEATORII (RNG)
Generatorul de aleatoare în uz este standardul Java SecureRandom, care produce
generatorul de numere pseudo-aleatoare criptografic (CSPRNG).
Generatorul de numere aleatoare în uz a fost testat și aprobat spre
competențele specifice cerute de Gaming Laboratories International, care este
grup acreditat de companii cu laboratoare de testare prezente la nivel global.
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